
 

 

 

 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

 
 

Nazwa 
inwestycji: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkowie rejon ul. Kartuskiej i 
Spacerowej . 

Branża: Sanitarna 

Inwestor: 
 
 

Gmina Żukowo 
ul. Gdańska 52 
83-330 Żukowo 

Stadium: Projekt budowlany 

Kategoria 
projektu 
budowlanego: 

XXVI 

Działki: 309/2, 0003 - obręb Borkowo, jedn. ewid. 220508_5 – Żukowo G 

Jednostka 
projektowa: 

EcoTech Sp. z o.o. Sp. K. 
ul Słoneczna 39A 
83-021 Wiślina 

Projektant: mgr inż. Adam Spisak 
POM/0042/POOS/11 
 
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 
Sprawdzający: mgr inż. Marcin Kaczmarek  

POM/0206/POOS/08 
 
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
 

 

 

 

 

13 CZERWIEC 2016 

Projekt nr: ZP-36/1/2016/PB 

Tom nr: 1 

Egzemplarz nr:  



 
  

    
EcoTech Sp. z o.o.  Sp. k.  
ul. Słoneczna 39 A 
83-021 Wiślina 
 

tel.  +48 58 344 83 83 
fax. +48 58 344 25 04 
www.ecotech.pl; 
biuro@ecotech.pl 

KRS: 0000366453    
REGON: 221101566    
NIP: 957-104-40-53 

 

Bank Rumia Spółdzielczy o/Rumia  
19 8351 0003 0022 0785 2000 0010 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
kanalizacji sanitarnej w Borkowie rejon ul. Kartuskiej i Spacerowej. 

 
 

 

I OPIS TECHNICZNY ..................................................................................................................... 4 

1. Podstawa opracowania......................................................................................................... 4 

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania .................................................................................... 4 

3. Dane ogólne ......................................................................................................................... 4 

3.1. Stan istniejący. ..................................................................................................................... 4 

3.1.1. Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków ......................................................................... 5 

3.1.2. Istniejące uzbrojenie terenu .......................................................................................... 5 

3.1.3. Warunki gruntowe ......................................................................................................... 5 

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ........................................... 5 

5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu ...................................................................... 6 

6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej ................................................................................................................................ 6 

7. Dane o wpływie eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego .......................... 6 

8. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej  i komunalnej ................. 6 

9. Wymagania  dotyczące ochrony interesów osób trzecich ..................................................... 6 

10. Uczestnicy procesu inwestycyjnego ...................................................................................... 7 

11. Projekt zagospodarowania terenu całej inwestycji ............................................................... 7 

12. Lokalizacja inwestycji ........................................................................................................... 7 

13. Projektowane rozwiązanie na terenach Drogi Wojewódzkiej nr 211 ..................................... 7 

13.1. Sieć kanalizacji sanitarnej .................................................................................................... 7 

13.1.1. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej ................................................................................. 7 

13.2. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i istniejącym uzbrojeniem podziemnym .............. 7 

13.2.1. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 211 .................................................................... 7 

13.2.2. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi........................................... 8 

13.2.3. Zabezpieczenie zieleni ................................................................................................... 8 

13.2.4. Przejścia przez nieruchomości prywatnych właścicieli .................................................... 8 

14. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego 
lub robót budowlanych ................................................................................................................. 8 

14.1. Roboty ziemne ..................................................................................................................... 9 

15. Roboty ziemne – zasady BHP ..............................................................................................10 

16. Uwagi ..................................................................................................................................11 

1. Informacja dotycząca BIOZ oraz planu BIOZ .......................................................................13 

2. Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego ...................................................13 

3. Istniejące obiekty ................................................................................................................13 

4. Wykaz  elementów  zagospodarowania  mogących  stwarzać zagrożenia ............................14 

4.1. Zagrożenia  podczas  realizacji  robót .................................................................................14 

4.2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót .......................................14 

4.3. Zabezpieczenie  terenu  budowy .........................................................................................15 

4.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu .............................................................................15 

4.5. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót .........................................................15 

4.6. Ochrona  przeciwpożarowa .................................................................................................16 

4.7. Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia ....................................................................................16 

4.8. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy ........................................................................................16 



 
 

 
   Strona 2 z 18 
 

4.9. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów ................................................................16 

4.10. Uwagi końcowe ...................................................................................................................16 

II RYSYNKI ..................................................................................................................................18 

 

S1 Plan zagospodarowania terenu......................................................................... w skali 1:500 
S2 Profil kanalizacji sanitarnej – tłocznej ........................................................ w skali 1:100/500 
S3 Profil poprzeczny kan. sanitarnej pod drogą wojewódzką nr 211 .................. w skali 1:100/500 
 
 
 

Kopie dokumentów 

L.P. Nazwa dokumentu   Nr strony 

1 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UN-PZ.6733.1.2016.AG z dnia 
11.02.2016r., 1.1-1.5 

2 Uchwała Nr XV/250/2008 z dnia 15 lutego 2008r. w sparwie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 

2.1-2.36 

3 Decyzja nr WZPD.4481.139.2016.AS wydana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z dnia 13.06.2016 r., 3.1-3.5 
4 Warunki techniczne wydane przez Zakład Usług Komunalnych ZUK w Glinczu z dnia 09.06.2016 r., 4.1 
5 Uprawnienia i przynależność do izby projektantów. 5.1-5.6 
6 Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie nr G.6630.862.2016, z dnia 29.06.2016r. 6.1-6.4 
7 Uzgodnienie nr 862 z dnia 30.06.2016r., wydany przez Orange Polska S.A. 7.1 

 



 
 

 
   Strona 3 z 18 
 

 

Oświadczenie 

 
 
My niżej podpisani, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 
oświadczamy, że projekt budowlany: 
 

Budowy kanalizacji sanitarnej w Borkowie rejon ul. Kartuskiej i 
Spacerowej 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora – Gminy Żukowo 
• Warunki techniczne wydane przez Zakład Usług Komunalnych Glincz, 
• Mapy do celów projektowych w skali 1:500  
• Obowiązujące normy i przepisy 
• Wizja lokalna 
• Literatura techniczna 

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania 

Celem opracowania całej dokumentacji jest przygotowanie materiałów projektowych 
umożliwiających Inwestorowi zrealizowanie przedsięwzięcia.  

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie uzupełniające do projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Żukowo – w zakresie części I – Żukowo, Borkowo, zadanie 2 - Borkowo– rejon ul. 
Nowowiejskiej, Pod Elżbietowo, Głębokiej i ulic przyległych oraz po drugiej stronie ul. Kartuskiej, ulice: 
Spacerowa, Radosna, Kolonijna, Polna”. Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w 
systemie tłocznej w miejscowości Borkowo, gmina Żukowo z włączeniem do istniejącej studzienki 
kanalizacyjnej znajdującej się na działce drogowej nr 243/23. Zakres opracowania na terenach drogi 
wojewódzkiej nr 211: 

• kanalizacja sanitarna tłoczna. 
 

Inwestycje przewiduje się realizować w miejscowości Borkowo w obrębie Borkowo. Projektowana 
kanalizacja sanitarna będzie zlokalizowana na działkach: Gminy Żukowo, Zarządu Dróg Wojewódzkich 
oraz osób prywatnych. Projektowana kanalizacja sanitarna nie jest przewodem magistralnym. 

 
Inwestycja podlegająca pozwoleniu na budowę u Wojewody Pomorskiego realizowana 

będzie na działce nr 309/2 drogą wojewódzką nr 211. 

Wszelkie zmiany należy każdorazowo uzgadniać z jednostką projektową i Inwestorem. Poniższy opis 
techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy lub urządzenia 
wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części rysunkowej lub odwrotnie, 
należy traktować pełnoprawnie z tymi, które opisano w obu częściach, opisowej i rysunkowej 
opracowania. 

3. Dane ogólne 

3.1.  Stan istniejący. 

Na terenie objętym inwestycją aktualnie gospodarka ściekowa nie jest uregulowana. 
Nowoprojektowana kanalizacja sanitarna zostanie włączona do istniejącego systemu kanalizacyjnego  
i dalej do Oczyszczalni Wschód w Gdańsku. 

Efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Żukowo. 
Inwestycja umożliwi odprowadzanie ścieków z miejscowości Borkowo rurociągiem tłocznym do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zamiast do istniejących nieszczelnych zbiorników bezodpływowych 
(szamb) oraz uniemożliwi niekontrolowane odprowadzenia do wód gruntowych. Inwestycja znacznie 
polepszy warunki bytowe mieszkańców.  
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3.1.1. Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków 

Miejscowość Borkowo posiada częściowo zorganizowany system odprowadzania ścieków, które 
tłoczone są do Oczyszczalni Wschód w Gdańsku. Nowoprojektowana kanalizacja sanitarna zostanie 
włączona do istniejącego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Borkowo i dalej do Oczyszczalni 
Ścieków Wschód w Gdańsku. 

3.1.2. Istniejące uzbrojenie terenu 

Teren objęty opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne: 
• kable telefoniczne i teletechniczne, 
• kable energetyczne, 
• oświetlenie uliczne, 
• sieć gazową, 
• sieć wodociągowa,  
• sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

3.1.3. Warunki gruntowe 

W trakcie realizacji należy przewidzieć odwodnienie wykopu oraz sprawdzenie stanu podłoża  
min. 2,0 m poniżej poziomu posadowienia. W przypadku wystąpienia warstwy gruntów nienośnych, 
należy przewidzieć jej wymianę, bądź skorygować projekt posadowienia. Wskaźnik zagęszczenia gruntów 
w wykopie powinien wynosić (Is) 0,97 – 1,0. Należy pamiętać również aby w trakcie prac ziemnych nie 
pogorszyć stanu gruntów, a ewentualnie naruszone partie odpowiednio zagęścić. 

Zgodnie z Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 z dnia 25.04.2012 r., projektowana sieć kanalizacyjna oraz 
obiekty towarzyszące w postaci studni rewizyjnych oraz zbiorników przepompowni należą do drugiej 
kategorii geotechnicznej, posadawiane w prostych warunkach gruntowych. 

Głębokość przemarzania dla rejonu badań wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t. 

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

• Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie 
drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku 
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie 
zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru, 

• Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed 
zaleganiem wód opadowych, 

• Wszelkie cieki wodne przecinające układ komunikacyjny należy skanalizować, 
• Makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum przy zachowaniu parametrów technicznych 

określonych w przepisach szczegółowych, 
• Należy chronić i zabezpieczyć przed zniszczeniem torfowiska, oczka wodne, zadrzewienia śródpolne  

i inne cenne zbiorowiska roślinne, 
• Wszelka działalność związana z gospodarką starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzędem Gminy 

Żukowo, 
• projektowane urządzenia i sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować i przeprowadzać  

w sposób zapewniający ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 
• Projektowaną inwestycję należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę roślinności oraz przy 

zminimalizowanym, szkodliwym oddziaływaniu na środowisko. 
Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.  
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5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Na obszarze inwestycji planowana jest budowa kolektora tłocznego ϕ110 PE. Zlokalizowanie 
projektowanego kolektora spowoduje ograniczenie możliwości zagospodarowania terenu polegające na 
zakazie lokalizowania w przyszłości obiektów w odległości nie mniejszej niż określonych w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL, zalecanymi do  zastosowania 
przez Ministerstwo Infrastruktury. Po wybudowaniu zaprojektowanego przewodu tłocznego, nie będzie 
możliwości zlokalizowania w jego sąsiedztwie, żadnych budynków w odległości mniejszej niż 1,5 m, 
ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,0 m, linii energetycznych kablowych i teletechnicznych w odległości 
mniejszej niż 0,6 m, linie energetyczne i teletechnicznych słupowych w odległości mniejszej niż 0,7 m, 
przewodów wodociągowych (w zależności od ich średnicy) w odległości nie mniejszej niż 0,6 -0,9 m, sieci 
ciepłowniczych kanałowych w odległości nie mniejszej niż 0,7m. Projektowana kanalizacja sanitarna w 
systemie tłocznym została zaprojektowana zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. Analiza obszaru oddziaływania obiektu została określona na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązujących zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń 
budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości takich jak: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
- Rozp. Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Na odstawie powyższej analizy, oddziaływanie obiektu obejmuje wyłącznie obszar działek  objętych 
inwestycją. Obszar oddziaływania obiektu nie będzie oddziaływał na działki sąsiednie. Inwestycja nie 
spowoduje potrzeby zmiany przeznaczenia terenu. 

 

6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Nie dotyczy. 

7. Dane o wpływie eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

Nie dotyczy. 

8. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej  
i komunalnej 

Obsługa komunikacyjna – dostęp do terenu inwestycji z drogi publicznej i dróg gminnych 
wewnętrznych. Zaopatrzenie w media – w zakresie projektowanej sieci kanalizacyjnej. 

9. Wymagania  dotyczące ochrony interesów osób trzecich 

Planowaną inwestycję należy realizować w sposób gwarantujący poszanowanie, występujących w 
obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 9 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w tym zapewnić dostęp do drogi 
publicznej, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań o których 
mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.  
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10. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

• Inwestor – Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo; 
• Użytkownik – Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo; 
• Projektant – EcoTech Sp. z o.o., Sp. K., ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina; 
• Wykonawca - wyłoniony w drodze przetargu. 

11. Projekt zagospodarowania terenu całej inwestycji 

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej, składający się z następujących obiektów i urządzeń: 
• rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 PVC, 
• rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej 110 PE, 
• studnia betonowa DN 1200. 

System kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi projektuje się na działkach należących 
do: Gminy Żukowo, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz osób prywatnych. 

Lokalizacja inwestycji oraz szczegółowe rozwiązania projektowanych obiektów i urządzeń, 
przedstawione zostały w poniższej części opisu technicznego. 

12. Lokalizacja inwestycji 

Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się w miejscowości Borkowo na działkach nr 100/2, 105/5, 
105/68, 105/69, 105/71, 105/72, 243/23 i 309/2  obręb Borkowo. 

Inwestycja podlegająca pozwoleniu na budowę u Wojewody Pomorskiego realizowana 
będzie na działce nr 309/2 będącą częścią drogi wojewódzkiej nr 211. 

13. Projektowane rozwiązanie na terenach Drogi Wojewódzkiej nr 211 

13.1. Sieć kanalizacji sanitarnej  

13.1.1. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 

Budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej przewidziano z rur i łuków segmentowych 
polietylenowych PE 100 RC SDR 11 PN16 o średnicy DN110 z wbudowanym przewodem miedzianym. 
Jako metodę łączenia, przyjęto zgrzewanie doczołowe. Kształtki i rury łączone doczołowo muszą 
odpowiadać tej samej klasie PE i SDR. Przed przystąpieniem do zgrzewania należy upewnić się czy 
pierścienie obejm i śruby mocujące zgrzewarki odpowiadają rozmiarom łączonych rur. Jeżeli pierścienie 
obejm umożliwiają montaż rur łącznie z warstwą ochronną PE to długość zdejmowanej warstwy 
ochronnej można ograniczyć do 1,5 cm od czoła rury. W sytuacji konieczności odsłonięcia warstwy 
ochronnej na potrzeby montażu zgrzewarki, po wykonaniu zgrzewu należy założyć opaskę termokurczliwą 
PE-X z klejem termokurczliwym. 0,5 m nad układanym rurociągiem rozwijać taśmę ostrzegawczą koloru 
brązowego. 

13.2. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym 

13.2.1. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 211 

Projektowane przejście poprzeczne kolektorem tłocznym kanalizacji sanitarnej Dn 110 PE 100 RC 
SDR 11 pod ul. Kartuską (droga wojewódzka nr 211), działka nr 309/2 wykonane będzie przewiertem 
sterowanym bez naruszania nawierzchni jezdni. 



 
 

 
   Strona 8 z 18 
 

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej nie spowoduje wstrzymania ruchu pojazdów po drodze 
wojewódzkiej nr 211. 

13.2.2. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi 

Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego 
położenia istniejącej sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej. W miejscach występowania 
istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, prace ziemne wykonywać ręcznie lub gdy wykop 
jest głęboki to w wykopie wąsko przestrzennym z pełnym umocnieniem ścian wykopu lub przewiertem 
sterowanym. 

Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi realizować zgodnie z normą SEP-E-004. 
Zachować min. 1m odległości projektowanych tras od fundamentów słupów linii napowietrznych i kabli 
SN-15 kV oraz 0,5m od kabli nn – 0,4 kV. Na kable energetyczne krzyżujące się z projektowaną 
inwestycją nałożyć rury osłonowe. Na zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią energetyczną prace prowadzić 
metodą uniemożliwiającą powstanie awarii i pod nadzorem pracownika Energa-Operator S.A.  
Za zabezpieczenie, osłonięcie istniejącej sieci oraz usunięcie kolizji odpowiedzialny będzie Wykonawca. 
Realizacja usunięcia ewentualnych kolizji nastąpi na zasadach uzgodnionych odrębnie w Energa-Operator 
S.A. oddział w Kartuzach, ul. 3 Maja 9. Wykonawca robót zobligowany jest do pisemnego zgłoszenia do 
Rejonu Dystrybucji, rozpoczęcie robót z wyprzedzeniem 10-cio dniowym, oddzielnie dla każdej kolizji  
z urządzeniami energetycznymi. 

W związku z licznymi kolizjami z siecią telekomunikacyjną należącą do Orange S.A., zgodnie  
z uzgodnieniem branżowym, w szczególnych przypadkach prace należy prowadzić pod nadzorem 
pracownika Orange Polska S.A. W miejscach zbliżeń i kolizji z siecią telekomunikacyjną prace wykonywać 
ręcznie lub gdy wykop jest głęboki to w wykopie wąsko przestrzennym z pełnym umocnieniem ścian 
wykopu lub przewiertem sterowanym. Uzbrojenie po odkryciu należy zabezpieczyć poprzez podwieszenie 
lub ułożenie w korytach drewnianych. Na odkryty kabel telekomunikacyjny nałożyć rurę osłonową. 
Studnie kanalizacyjne w miejscu zbliżeń do uzbrojenia podziemnego wykonać metodą studniarską. 

Podczas wykonywania prac stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień użytkowników 
istniejącego uzbrojenia. 

13.2.3. Zabezpieczenie zieleni 

W rejonie istniejących drzew i krzewów roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, wykopy 
wykonując ręcznie. Pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez obłożenie ich na całym 
obwodzie deskami i owinięcie drutem. Odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem okrywając 
matami słomianymi i folią. W trakcie prowadzenia prac latem należy okresowo maty zwilżać wodą. 

13.2.4. Przejścia przez nieruchomości prywatnych właścicieli 

Przejście sieciami przez działki należące do prywatnych właścicieli realizować w sposób jak 
najmniej uciążliwy. Teren w miejscu prowadzenia robót, po ich wykonaniu, przywrócić do stanu 
pierwotnego. Przed rozpoczęciem robót, termin ich wykonywania uzgodnić z właścicielami działki.  

14. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych 
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14.1. Roboty ziemne 

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych reguluje 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). 

 
Do robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów dla różnego rodzaju instalacji najczęściej 

występują zagrożenia takie jak: 
• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 
• wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej (łyżka 

koparki), obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcie się, 
• spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni. 

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe zabezpieczenie 
ścian wykopu począwszy od głębokości 1,0 m. 

Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1,0 m zapewnia się przez: 
• wykonanie wykopu ze ścianami pochylonymi (skarpowanie), 
• wykonanie umocnień pionowych ścian. 

Wykopy ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia przed osunięciem się gruntu. Bezpieczny 
kąt nachylenia skarpy zależy od rodzaju gruntu. Dla gruntów średniospoistych kąt nachylenia wynosi ok. 
45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien być nie większy niż kąt stoku naturalnego. 
Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj 
zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. 

W każdym przypadku prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać następujących wymagań: 
• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości trzykrotnej głębokości 

należy wykonać spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych od wykopu, 
• sprawdzać skarpy i obudowę z umocnieniami po każdym deszczu i po dłuższej przerwie  

w pracy oraz przed każdym rozpoczęciem robót montażowych w wykopie, 
• likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z wykopu  

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia, 
• wykonywać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów, 
• nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu ze 

ścianami obudowanymi, 
• składować materiał przy wykopach ze skarpami poza klinem odłamu gruntu, 
• zachować  bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli, 
• każdorazowe zakończenie prac wymaga trwałego zabezpieczenia i oznakowania wykopów, 
• każdorazowe rozpoczęcie robót wymaga sprawdzenia stanu wykopów. 

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę bezpieczną związaną  
z pracą maszyn. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z dokumentacją techniczną, dotyczącą 
zakresu prac związanych z całością inwestycji. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych 
powinien zapoznać się z mapą sytuacyjno-wysokościową, na której widnieje projektowana sieć  
i istniejące uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robót ziemnych i montażowych  
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących instalacji elektrycznych, gazowych itp. należy prowadzić  
w bezpiecznej odległości, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urządzeń. Prace  
w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodą 
bezwykopową muszą być wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdującej 
się nad wykopem. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, taśmy ostrzegawczej 
ułożonej około 0,2 – 0,4 m na rurociągiem uzbrojenia terenu, należy ułożyć nowy odcinek taśmy  
z zachowaniem ciągłości elektrycznej. 
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15. Roboty ziemne – zasady BHP 

Przed przystąpieniem do prac w rejonie projektowanych sieci za pomocą ręcznych 
przekopów kontrolnych ustalić szczegółowy przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego całość prac prowadzić 
bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad BHP. 

 
Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych 

reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). 

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe zabezpieczenie 
ścian wykopu począwszy od głębokości 1,0 m. Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1,0 m 
zapewnia się przez: 

• wykonanie wykopu ze ścianami pochylonymi (skarpowanie), 
• wykonanie umocnień pionowych ścian. 

Wykopy ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia przed osunięciem się gruntu. 
Bezpieczny kąt nachylenia skarpy zależy od rodzaju gruntu. Dla gruntów średniospoistych kąt nachylenia 
wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien być nie większy niż kąt stoku 
naturalnego. Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia  wykonane przez rozparcie lub 
podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu rodzaju gruntu i czasu 
utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopów do głębokości 2,5 m wykonuje się jako typowe, jeżeli  
w bezpośrednim sąsiedztwie nie przewiduje się obciążeń spowodowanych przez inne budowle, środki 
transportu lub składowany materiał, urobek. 

W każdym przypadku prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać następujących wymagań: 
• W pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości trzykrotnej 

głębokości należy wykonać spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych od wykopu. 
• Sprawdzać skarpy i obudowę z umocnieniami po każdym deszczu i po dłuższej przerwie  

w pracy oraz przed każdym rozpoczęciem robót montażowych w wykopie. 
• Likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z wykopu  

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia. 
• Wykonywać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów. 
• Nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu  

ze ścianami obudowanymi. 
• Składować materiał przy wykopach ze skarpami poza klinem odłamu gruntu. 
• Zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli. 
• Każdorazowe zakończenie prac wymaga trwałego zabezpieczenia i oznakowania wykopów. 
• Każdorazowe rozpoczęcie robót wymaga sprawdzenia stanu wykopów. 

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę bezpieczną związaną  
z pracą  maszyn. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z dokumentacją techniczną dotyczącą 
zakresu prac związanych z całością inwestycji. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych 
powinien zapoznać się z mapą sytuacyjno-wysokościową, na której widnieje projektowana sieć oraz 
istniejące uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robót ziemnych i montażowych  
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących instalacji elektrycznych, gazowych itp. należy prowadzić  
w bezpiecznej odległości, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urządzeń. Prace  
w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodą 
bezwykopową muszą być wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdującej 
się nad wykopem. 



 
 

 
   Strona 11 z 18 
 

16. Uwagi 

1. Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z: 
• Wytycznymi producentów rur, kształtek i armatury. 
• Normą PN-B-10725 z 1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzna. Wymagania i badania. 
• Normą PN-EN 1610: 2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”  
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych – 08.2003 r. 
2. Łączenie rur i kształtek z PE wykonać za pomocą sprzętu specjalistycznego. Parametry zgrzewania wg 

danych określonych przez producenta. 
3. Oznakowanie zasuw i hydrantów wykonać na typowych tabliczkach koloru niebieskiego. 
4. Siedem dni przed rozpoczęciem robót powiadomić zainteresowane instytucje o terminie rozpoczęcia 

prac. 
5. Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urządzenia podziemne należy traktować jako czynne  

i o zaistniałym fakcie powiadomić zainteresowane instytucje. 
6. Ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzględnionym w dokumentacji należy 

rozwiązać na budowie przy udziale użytkownika i nadzoru budowlanego. 
7. Przed zasypaniem sieci i przyłączy wykonać inwentaryzację powykonawczą z realizowanego 

uzbrojenia. 
8. Użyte wyroby powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, właściwie 

oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z polską 

normą lub aprobatą techniczną, 
• wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 

• wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

9. Wszelkie materiały budowlane użyte w budowie muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty. 
Wszystkie rodzaje materiałów wykończeniowych i ich kolory muszą przed zastosowaniem uzyskać 
ostateczną akceptację Inwestora i eksploatatora sieci. Wszystkie prace budowlane i montażowe 
wykonywać pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polską Normą szczegółowymi ustawami i 
przepisami przestrzegając warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie projektowe chronione prawem 
autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz. Ust. Nr 24/1994. 

10. Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urządzenia (dotyczy to również projektów 
branżowych) można, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastąpić innymi o analogicznych 
parametrach technicznych. Zagadnienia nie objęte niniejszym opracowaniem wyjaśnione będą  
w ramach nadzoru autorskiego. 

11. Poszczególne odcinki po wybudowaniu, oddawane do eksploatacji poddać kamerowaniu. 
 
Opracował: 

mgr inż. Adam Spisak     upr.POM/0042/POOS/11
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II  INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY 
ROBOTACH BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej w Borkowie rejon ul. Kartuskiej i 
Spacerowej. 

 
Adres inwestycji: Działki nr: 100/2, 105/5, 105/68, 105/69, 105/71, 105/72 i 243/23 obręb 

Borkowo 
 
 
 
 
Inwestor:  Gmina Żukowo 

ul. Gdańska 52 
83-330 Żukowo 

 
 

 
Projektował:  mgr inż. Adam Spisak 

   POM/0042/POOS/11 
 
 
 

 
Adres jednostki EcoTech Sp. z o.o. Sp.K. 
projektowej:  ul. Słoneczna 39 A                          
   83-021 Wiślina     
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1. Informacja dotycząca BIOZ oraz planu BIOZ 

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku 
(Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 23 
czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informację (Art. 20.pkt. 1b 
Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowiązany, sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz zaznajomić z nią pracowników  
w zakresie wykonywania przez nich robót. 

Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za całokształt spraw dotyczących bezpieczeństwa pracy na 
placu budowy, może żądać od wykonawców robót dokumentów stwierdzających, że zatrudnieni przez 
nich pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im 
robót, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponują środkami ochrony indywidualnej, właściwymi dla rodzaju 
wykonywanej pracy. Może również, z racji wykorzystywanego przez nich na placu sprzętu i maszyn, żądać 
potwierdzenia, że spełniają wymagania wynikające z przepisów o ocenie zgodności, a ich operatorzy 
posiadają stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obsługi. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą sytuacyjno-
wysokościową, na której widnieje projektowana sieć i istniejące uzbrojenie techniczne podziemne  
i nadziemne. 

2. Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa: 
• kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
• kanalizacji sanitarnej tłocznej, 

Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizację w technologii tradycyjnej. 
Specyfikę projektowanego obiektu budowlanego stanowią: 

• wykopy jamiste i liniowe o głębokości ponad 1,5m wykonywane ręcznie i sprzętem 
mechanicznym; 

• przewierty sterowane; 
• montaż rurociągu i kształtek PVC łączonych na uszczelki gumowe; 
• montaż rurociągów z PE zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo specjalistycznym sprzętem; 
• montaż armatury żeliwnej kołnierzowej; 
• prace instalacyjne wod-kan; 
• prace ogólnobudowlane; 
• montaż studni rewizyjnych; 

3. Istniejące obiekty  

Teren objęty opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne: 
• kable teletechniczne, 
• kable energetyczne, 
• oświetlenie uliczne, 
• sieć gazową, 
• sieć wodociągowa,  
• sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
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4. Wykaz  elementów  zagospodarowania  mogących  stwarzać zagrożenia 

Nie zaprojektowano elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4.1.  Zagrożenia  podczas  realizacji  robót 

Do zagrożeń związanych z wykonywaniem sieci najczęściej występują zagrożenia w trakcie 
prowadzenia robót ziemnych, budowlanych, jak i montażowych: 

• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu; 
• wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej (łyżka 

koparki), obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcie się; 
• spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni lub narzędzi; 
• porażenie prądem elektrycznym: 
- w trakcie użytkowania urządzeń i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem, 
- podczas przekraczania kolizji z istniejącymi kablami energetycznymi; 
• wpadnięcie do wykopu osób postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia 

wykopów; 
• upadek z drabiny. 

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy azbest jest minerałem o udowodnionym działaniu 
kancerogennym (rakotwórczym) na organizm ludzki. Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem 
wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Podkreślić należy, że wyroby zawierające azbest nie 
stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi jeżeli materiały te nie zostaną uszkodzone, w wyniku czego stają 
się źródłem wydzielania włókien azbestowych do otoczenia. Środki techniczne i organizacyjne, 
zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii  
i innych zagrożeń: 

• teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego; 
• robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności; 
• nie wykonywać prac pod napięciem z wyjątkiem prac pomiarowych; 
• pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami 

do wykonywania pomiarów. 

4.2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać pracowników  
ze specyfiką i zakresem prac, przeprowadzić instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie 
robót, ustalić procedury skutecznej konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów  
na budowie. Prace polegające na usuwaniu lub naprawie (zabezpieczeniu) wyrobów zawierających azbest 
mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie 
techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy 
powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady 
niebezpieczne. Prace przy naprawie wyrobów zawierających azbest lub mające na celu ich usunięcie 
powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu terenowemu organowi nadzoru 
budowlanego. 
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4.3. Zabezpieczenie  terenu  budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy  
w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Roboty ziemne w pasie drogowym oznakować i prowadzić zgodnie z „Projektem organizacji ruchu 
drogowego na czas budowy”. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze  
i zabezpieczające jak: znaki, zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe warunki widoczności  
w dzień i w nocy. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. 

Pracownicy wykonujący prace montażowe winni być przeszkoleni w zakresie wykonywanych prac: 
• w pobliżu urządzeń pod napięciem; 
• pomiarowych pod napięciem; 
• na wysokości powyżej 5m; 
• transportowych i montażowych urządzeń o masie powyżej 30 kg. 

4.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu 

Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego 
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim  zbadaniu 
ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane. 

4.5. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających  

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie prowadzonych prac; 
• w celu zachowania wszelkich naturalnych układów przyrodniczych należy ograniczać do minimum 

prace ziemne, ruch ciężkiego sprzętu oraz wycinkę drzew i krzewów; 
• w czasie prac budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć roboty ziemne tzn. nie wolno 

pozostawiać niezabezpieczonych otworów w ziemi, do których mogłyby się dostać oleje, szlam i inne 
odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycji, dlatego prace budowlane należy prowadzić w ten 
sposób, aby ochronić wody powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i składów; 

• należy unikać dewastacji lokalnego układu dróg polnych i gminnych, place zaplecza budowy należy 
przywrócić do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny być poprowadzone z dbałością  
o walory środowiska przyrodniczego; 

• bazę postojową sprzętu, składy materiałowe i paliw zorganizować poza terenami podmokłymi oraz 
poza strefą bezpośredniego spływu wód do cieków i zbiorników wodnych; 

• ograniczyć w maksymalnym stopniu szerokość strefy montażowej, zdejmować i zabezpieczać żyzną 
warstwę gleby, przed wymieszaniem jej z ziemią jałową z dna wykopu, odtwarzać strukturę glebową; 

• organizacja placu budowy musi uwzględniać wymagania ochrony środowiska w zakresie gospodarki 
odpadami; 

• budowę realizować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (również BHP); 
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• należy przestrzegać ustaleń wynikających z treści uzgodnień załączonych do projektów; 
• wszystkie nowe i zmodernizowane obiekty i instalacje powinny zostać objęte systemem kontroli 

szczelności przewidywanym w instrukcjach postępowania w przypadku awaryjnych rozlewów. 
Aby uniemożliwić emisję azbestu do środowiska należy odpady odpowiednio opakować lub zestalić, 

w trakcie przygotowania do transportu utrzymywać w stanie wilgotnym. 
Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów 
niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne  
i obojętne. 

4.6. Ochrona  przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywał sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo-socjalnych,  
magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

4.7. Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwości tych materiałów dla środowiska. 

4.8. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić i trzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

4.9. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, pozostawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

4.10. Uwagi końcowe 

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację sporządzić lub zapewnić sporządzenie, 
przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
Plan BiOZ ,oprócz części opisowej, powinien zawierać w części rysunkowej, opracowanej na kopii projektu 
zagospodarowania działki lub terenu, dane określające bezpieczne wykonywanie robót budowlanych, 
a w szczególności: 
• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 
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• rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 
czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione   rodzajem   
robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 
wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego  
i pomocniczego; 

• rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego  
i asfaltowego, prefabrykatów; 

• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia 
terenu; 

• lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
W planie bioz nie zamieszcza się danych dotyczących obiektów lub części tych obiektów służących 
obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę tych obiektów. 
Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Kierownik 
budowy, wprowadzając w części opisowej i w części rysunkowej planu BiOZ zmiany, zamieszcza 
adnotację określającą przyczyny ich wprowadzenia. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku: 
• robót budowlanych których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości: 
 roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
 roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 

liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 

 roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; 
• robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:  
 roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 

• robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym. 
• robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych: 
 roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m 

- dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 
 roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m 

- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 
• robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

 roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami:  
- przewiertu i przecisku sterowanego lub podobnymi; 

• roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
• robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 
Opracował: 

mgr inż. Adam Spisak     upr. POM/0042/POOS/11 
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II RYSYNKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








